Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

6.- 13. 6. 2008
Brusel (Belgie) – účast na akcích „Den otevřených dveří ve Výboru
regionů (JPOI)“ a“ Czech Street party v Bruselu – 2. ročník“, zajištění
chodu prezentačních akcí a účast Ústeckého kraje
Průběh pracovní cesty v bodech
1. den – 6.6. 2008
•
•
•
•
•

odjezd Caravelly a vozu Škoda Superb z Ústí nad Labem
vyzvednuti regionálních specialit od společnosti Japek
příjezd do Bruselu
ubytování v hotelu Renessaince
vyložení regionálních specialit v budově Trone 60 a umístění ve
skladovacích prostorách
2. den – 7.6.2008

•
•
•
•
Harmonogram
cesty:

příprava na akci JPOI ve Výboru regionů
celodenní prezentace Ústeckého kraje na akci JPOI ve Výboru Regionů
krátká prezentace aktivit Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu
prohlídka Českého domu a představení zástupců ostatních českých krajů
sídlících v Českém domě
3. den – 8.6.2008

• ukázka Bruselu
• návštěva a prohlídka Atomia
4. den – 9.6.2008
• Pražský dům – schůzka s Lindou Kopeckou, pověřena asistencí národní
delegaci ČR při plenárních zasedáních Výboru regionů / role krajů ve
Výboru regionů, představení aktivit Pražského domu
• DomeCzech – zastoupení Středočeského, Jihočeského a Libereckého
kraje – schůzka s ostatními českými zástupci / představení jejich aktivit
• schůzka s Janem Vytopilem, Stálé zastoupení ČR při EU – diskuze o
krajských akcích českého předsednictví
• Rose House – schůzka se zástupci Olomouckého a Zlínského kraje /
představení jejich aktivit
5. den – 10.6.2008

•
•
•
•
•
•

prohlídka evropských institucí včetně prohlídky Evropského parlamentu
odjezd ŘKÚ a vedoucího odboru KH z Bruselu
odjezd Caravelly z Ústí nad Labem s úředníky do Bruselu
vyzvednuti regionálních specialit od společnosti Japek
příjezd úředníků do Bruselu
ubytování v hotelu Renessaince
6. den – 11.6.2008

• technická příprava na Czech street party, vykládání propagačních
materiálů a pochutin a jejich umístění do skladovacích prostor
• koordinační schůzka organizátorů a účastníků Slavnostního
odpoledne Czech street party na stálém zastoupení ČR při EU v budově
rue Caroly 15
• odlet zastupitelů z Prahy do Bruselu
• vernisáž výstavy Kraje Vysočina v Českém domě
• přílet zastupitelů Ústeckého kraje do Bruselu a jejich vyzvednutí
• ubytování v hotelu Renessaince
• večerní prohlídka Bruselu
7 den – 12.6.2008
• montáž stánků, umístění propagačních log, materiálů atd. a příprava
regionálních specialit
• prohlídka zázemí zastoupení Ústeckého kraje v Českém domě
• prezentace ÚK na stánku
• koncert skupiny Lab Band – Jazz Praha
• koncert Pavla Fajta
• VIP recepce v budově SZ
• koncert skupiny Mandrage
• koncert skupiny Yellow
• koncert skupiny Gipsy.cz
• ukončení slavnosti
• demontáž stánků, úklid
8. den – 13.6.2008
•
•
•
•
•
•

individuální program
odjezd z hotelu na letiště
odlet z Bruselu
odjezd z Bruselu zaměstnanců KÚ ÚK
přílet do Prahy
příjezd do ČR

Průběh pracovní cesty
Průběh a
výsledky cesty:

V první části pracovní návštěvy se konala akce „Den otevřených
dveří ve Výboru regionů (JPOI)“. Výbor regionů otevírá své dveře
návštěvníkům z řad zaměstnanců evropských institucí i široké veřejnosti,
aby prezentoval vybrané kraje Evropské unie. Ústecký kraj se do této akce
zapojil společně s dalšími českými kraji. Zastoupené regiony byly sdruženy
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do 6 tématických vesnic. Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu přihlásilo
Ústecký kraj do „vesnice“ s názvem Regiony folklóru – mýty a legendy,
aby tak svůj kraj prezentovalo coby „kolébku české historie“ s legendami o
praotci Čechovi stoupající na mýtickou horu Říp a dalšími známými
legendami. Na akci byly též prezentovány regionální speciality Ústeckého
kraje. Akce byla velmi úspěšná a stánek Ústeckého kraje byl vybrán do
televizního zpravodajství významné bruselské televizní stanice.
Prezentační událost JPOI navštívil i ředitel Krajského úřadu Milan
Zemaník v doprovodu vedoucího kanceláře hejtmana Aleše Konopáska.
Poté společně se zástupkyní Ústeckého kraje v Bruselu slečnou Markétou
Pokornou opustili prostory Výboru regionů a odebrali se do Českého domu,
kde zástupkyně provedla krátkou prezentaci aktivit Zastoupení Ústeckého
kraje v Bruselu, ukázala delegaci zázemí v Českém domě a kancelář
zastoupení. Zároveň představila i zástupce ostatních českých krajů sídlících
v Českém domě.
V neděli si delegace prohlédla město Brusel, jeho historickou část i
část moderní se všemi institucemi. V odpoledních hodinách navštívila
bruselskou dominantu Atomium.
V ranních hodinách následujícího dne navštívila delegace
Zastoupení města Prahy v Bruselu. Zástupkyně města Prahy Linda Kopecká
představila aktivity pražského zastoupení, informovala ředitele Krajského
úřadu a vedoucího odboru kanceláře hejtmana o výborné navázané
spolupráci se Zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu a zmínila se o
vytíženosti zástupkyně Ústeckého kraje Markéty Pokorné vzhledem
k rozsahu jejích aktivit. Ke schůzce se připojila i ředitelka pražského
zastoupení Lucie Čadilová, která seznámila delegaci s dalšími aktivitami
zastoupení v Bruselu a provedla zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje
prostory pražského reprezentativního sídla. Zároveň se zmínila o
bezplatném pronájmu těchto prostor pro pořádání různých událostí ostatním
krajům z ČR.
Poté se konala schůzka v prostorách tzv. Dome Czech, kde sídlí
Zastoupení Středočeského, Jihočeského a Libereckého kraje. Zástupci všech
výše zmiňovaných krajů participovali na diskuzi týkající se právní
subjektivity jednotlivých zastoupení a formě jejich financování. Z této
diskuze vyplynulo, že každé ze zastoupení provozuje svou kancelář
v Bruselu odlišně a modely, které nám byly přestaveny nevyhovují
podmínkám Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání dále pokračovalo
prezentací aktivit jednotlivých zastoupení a podáním informací o způsobech
spolupráce se Zastoupením Ústeckého kraje respektive Ústeckým krajem.
V odpoledních hodinách se delegace odebrala zpět do Českého
domu, kde se setkala s tiskovým mluvčím Stálého zastoupení ČR při
EU Janem Vytopilem, s kterým diskutovala o krajských akcích pořádaných
během českého předsednictví v Bruselu, ale i na půdě Ústeckého kraje. Jan
Vytopil se zmínil i o výborné spolupráci se zástupkyní Ústeckého kraje
Markétou Pokornou. Dále doporučil využití stážistů a rozšíření řad
zastoupení Ústeckého kraje o dalšího zaměstnance pro posílení obsazení
kanceláře v Bruselu za účelem zvladatelnosti rozsáhlé agendy zejména
během období předsednictví.
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Po ukončení schůzky v Českém domě se delegace odebrala do
prostor tzv. Rose House, ve kterém proběhlo setkání se zástupci
Olomouckého a Zlínského kraje. Jednání bylo zahájeno prezentací aktivit
zastoupení a dále se hovořilo o právní formě zastoupení, způsobu
provozování a financování. Petra Janošková zástupkyně obou výše
zmiňovaných regionů uvedla výhody a nevýhody zastoupení formou
outsourcingu. Jednou z nevýhod vidíme i provozování aktivit pro další
různé subjekty. Během rozhovoru byla zmíněna fungující spolupráce se
zastoupením Ústeckého kraje v Bruselu a jeho vytíženost. Tato vytíženost
byla srovnávána s rozsahem pracovní agendy jednoho zaměstnance
Zastoupení Olomouckého a Zlínského kraje, která je nepoměrná.
V druhé části návštěvy se zaměstnanci kraje setkali s pracovním
teamem akce „Czech street party v Bruselu – 2. ročník“ čele s tiskovým
mluvčím Stálého zastoupení ČR při EU panem Janem Vytopilem a
jednotlivými zástupci krajů, agentur a firem, kteří se akce účastnili.
Diskutovalo se o montáži a obsluze stánků, jejich výzdobě, zásobování
produkty, časovém sledu aktivit aj. Další body, které byly projednávány se
týkaly vstupu do budovy během akce, řešení odpadu a umístění stánků.
Výběr umístění stánků byl uskutečněn na základě losování. Kraje zaujímaly
celkem 6 stanů. V ostatních stanech působily agentury.V jednom stanu byly
vždy umístěny 2 subjekty. Ústecký kraj se dělil o prostor s krajem
Karlovarským.
Odpoledne zaměstnanci zajišťovali pro delegaci z Ústeckého kraje
vyzvednutí vstupních pásků pro přístup do domu Stálého Zastoupení ČR při
EU a řešili další technickou přípravu na Czech street party jako vykládání
materiálů a pochutin a jejich umístění do skladovacích prostor.
Poté se odebrali na neformální setkání s krajskými představiteli u
příležitosti vernisáže výstavy Kraje Vysočina do Českého domu.
V podvečerních hodinách přivítali zaměstnanci Krajského úřadu
politické zástupce Ústeckého kraje a zástupce ředitele Krajského úřadu
Jaroslava Pikala na letišti. Po krátkém ubytování projevili zastupitelé zájem
o večerní prohlídku Bruselu, která jim byla umožněna. Prohlídku
zorganizovala kancelář hejtmana a zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu a
výklad provedla zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu slečna Pokorná.
Následující den zastupitelé Luděk Forman, Jaroslav Cingel a Petr
Husák si spolu se zástupkyní Ústeckého kraje v Bruselu Markétou
Pokornou prohlédli zázemí zastoupení a kancelář Zastoupení Ústeckého
kraje v Bruselu v budově Českého domu a seznámili se s agendou pracovní
činnosti zástupkyně Ústeckého kraje.
Během dopoledních hodin probíhala příprava stánků, jejich výzdoba
a příprava produktů, které byly po zahájení akce prezentovány. Na stánku
reprezentoval Ústecký kraj řadu svých krajových specialit. Návštěvníci akce
si mohli nabídnout vína z nejsevernějších evropských vinic, koláče máčené
v rumu, Roudnickou nebo Ústeckou klobásu, škvarkové placky, léčivou
minerální vodu Bílinskou kyselku, k ochutnání byly i v kraji oblíbené likéry
Stará myslivecká a Klášterní tajemství a do celého světa vyvážené pivo
Zlatopramen. Na stánku mohli být návštěvníci obslouženi dokonce i
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zastupiteli Ústeckého kraje.
Slavnostní akce probíhala pod záštitou ministra zahraničních věcí
České republiky Karla Schwarzenberga a za účasti Velvyslankyně České
republiky v Bruselu Mileny Vicenové. Následovala recepce ve stálém
zastoupení ČR při EU pro VIP hosty a slavnost byla doprovázena koncerty
skupin LAB BAND – JAZZ PRAHA, Pavla Fajta, MANDRAGE,
YELLOW, GIPSY.CZ a atraktivními prezentacemi českých krajů,
organizací a firem.

Spolucestující:

Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu
Ing. Markéta Pokorná, zástupce Ústeckého kraje v Bruselu
Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Miroslav Plánička, řidič
Jaroslav Cingel, zastupitel Ústeckého kraje
Petr Husák, zastupitel Ústeckého kraje
Ing. Luděk Forman, zastupitel Ústeckého kraje
Ing.Jaroslav Pikal, zástupce ředitele
Ing. Michaela Tobiášová, kancelář hejtmana
Yvetta Lísalová, kancelář hejtmana
Edita Dvořáková, kancelář hejtmana
Miroslav Fíla, řidič

Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář ředitele a kancelář hejtmana

Zpracoval:

Š. Varhulíková

Datum:

23.06.2008
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